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BUPDOS är en organisation baserad i Benin som driver so-
ciala projekt. Organisationen har bland annat etablerat en 
klinik vid namn Anastasis, som finns till för människorna 
som bor i en av huvudstadens förorter. Tillsammans med 
Mercy Ship byggde BUPDOS en klinik för främst kvinnor 
och barn, vilken vid färdigställning krävde material för att 

- Vi på SRV, som tar hand om kommun-
invånarnas avfall, efterfrågade en enkel 
lösning där vi gör minsta möjliga job-
bet och Human Bridge löste det hela 
genom att de ställde dit en container. 
De sköter om och tömmer den löpande 
och vid extra behov, säger Christer som 
är mycket nöjd med samarbetet som 
fungerar smidigt från båda håll och inte 
har medfört några klagomål från vare 
sig besökarna eller medarbetarna. 

-Jag har arbetat på Human Bridge sedan 
februari 2015 genom praktik, men blev 
anställd i september förra året. Mina ar-
betsuppgifter går ut på att reparera och 
kvalitetssäkra rullstolar som ska ut till bi-
stånd i olika länder. Det är ett roligt och 
stimulerande arbete eftersom man då 
och då måste hitta på egna lösningar för 
hur en specifik rullstol ska kunna repare-
ras. Går det inte att reparera skruvar jag 
isär den och använder som reservdelar.

Gårdshuset i Linköping vänder sig bland 
annat till människor som kommit till Sve-
rige i vuxen ålder. Bilda, verksamhets-
drivarna, vill kunna ge verktyg för livet 
och bidra till integrering i det svenska 
samhället. En av Gårdshusets aktiviteter 
sker i samarbete med Human Bridge där 
utrangerat material från Hjälpmedelscen-
trum, såsom hjälpmedel för rörelsehinder, 
kognition och kommunikation kontroller-
as innan transport till Holsbybrunn.

Verksamheten Gårdshuset
Linköping
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Krister Hedberg
Rullstolstekniker, Holsbybrunn
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fylla lokalerna. Human Bridge kom in i bilden och kunde 
snabbt besvara förfrågan om att leverera utrustning. I 
höstas fick Human Bridge besök av Joséphine och Roger 
från BUPDOS som bekräftade att utrustningen som leve-
reras till dem kommer bra till användning och att den är av 
mycket hög kvalitet.

BUPDOS och Human Bridge har tillsammans skapat möjligheter till förbättrad sjukvård utanför staden Benin.

Christer Jonsson 
Sektionschef farligt avfall och 
återvinningscentraler, SRV

TEXTIL MEDARBETARE HUMAN BRIDGE SJUKVÅRD

http://www.humanbridge.se

